
 ΕΞΑΣΦΑΛIΣΜΕΝΗ ΠΟΙOΤΗΤΑ ΝΕΡOY KAI ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤHΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Απολύμανση με βιώσιμη 
και αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Κατάλληλο και για 
βιολογική καλλιέργεια



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HUWA-SAN TR50 ?

Το Huwa-San TR50 είναι ένα διάφανο, άχρωμο, άοσμο βιοκτόνο κατάλληλο για την εξουδετέρωση 
επιβλαβών βακτηρίων (συμπ.Legionella), αλγών, ιών, μυκήτων, αμοιβάδων, βιοφίλμ κ.α.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ HUWA-SAN TR50? 

Το Huwa-San TR50 μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκήπια (υδροπονικά, συμβατικά), σε φυτωριακές 
μονάδες, αποθήκες, μονάδες μεταποίησης κτλ.   

1) Καθαρισμός και επεξεργασία του συστήματος άρδευσης 
Χρησιμοποιώντας το Huwa-San TR50 στο σύστημα άρδευσης:

• Αφαιρείται και αποτρέπεται η επανεμφάνιση  βιοφίλμ, εμποδίζοντας την απόφραξη και διατηρώντας  
  τους σωλήνες και τα συστήματα καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
• Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της λίπανσης 
• Βελτιστοποιείται η χρήση νερού (βελτίωση του ρυθμού ροής, αποστράγγιση)
• Εξασφαλίζεται η ελάχιστη μικροβιολογική περιεκτικότητα και η βέλτιστη ποιότητα του νερού (ελεύθερο
  απο ασθένειες, αυξημένα επίπεδα οξυγόνου)
• Εμπλουτίζεται το ριζικό σύστημα των φυτών με οξυγόνο και συνεπώς βελτιώνεται η αναπνοή τους και   
  η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων

Ακολουθήστε τις προτεινόμενες δοσολογίες για το σύστημα άρδευσης όπως αυτές αναφέρονται στο 
πίνακα δοσολογίας ανά χρήση. 

2) Απολύμανση επιφανειών / εξοπλισμού
Το Huwa-San TR50 απολυμαίνει επιφάνειες, πάγκους, δάπεδα, υδρορροές, κενούς δίσκους σποροφύτων, 
τελάρα μεταφοράς, εξοπλισμό, εργαλεία κ.α. Πρώτα καθαρίστε με νερό και στεγνώστε τις επιφάνειες, 
τους τοίχους κτλ. Μετά, εφαρμόστε το διάλυμα όπως αυτό προτείνεται στο πίνακα δοσολογίας ανά χρήση. 

3) Απολύμανση σποροφύτων
Η εμβάπτιση σποροφύτων σε διάλυμα Huwa-san TR50 για 10’’ προστατεύει το ριζικό σύστημα και το λαιμό 
του φυτού. Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως αυτές αναφέρονται στο πίνακα δοσολογίας ανά χρήση. 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

με σταθεροποιητικό 

παράγοντα τον άργυρο - 

Υπεροχή λόγω σύνθεσης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Χωρίς χλώριο, χωρίς προσθήκη οργανικών ενώσεων και οξέων
• Χωρίς επιβλαβή υποπροϊόντα 
• Απόλυτα βιοδιασπώμενο σε νερό και οξυγόνο, χωρίς ανιχνεύσιμα υπολείμματα στην    
 καλλιέργεια
• Δρά σε ακραίες τιμές pH και υψηλές θερμοκρασίες 
• Έχει μακροχρόνια και ελεγχόμενη επίδραση, χάρη στη μοναδική του φόρμουλα που έχει σαν   
 σταθεροποιητικό παράγοντα τον άργυρο 
• Άοσμο, άχρωμο, μη διαβρωτικό στις προτεινόμενες δοσολογίες
• Βιώσιμο και κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εμποδίζει την απόφραξη του συστήματος άρδευσης, διασπώντας και αφαιρώντας το βιοφίλμ,   
 ενώ εμποδίζει την επαναδημιουργία του
• Μειώνει την ανάγκη για προϊόντα φυτοπροστασίας 
• Εξασφαλίζει τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα λίπανσης 
• Εμπλουτίζει το νερό, και συνεπώς το ριζικό σύστημα, με οξυγόνο, βελτιώνοντας την αναπνοή   
 των φυτών και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.
• Βελτιστοποιεί τη χρήση νερού (ανακύκλωση, ρυθμός ροής, αποστράγγιση)
• Εύχρηστο, απλό και με ευρύ φάσμα εφαρμογών
• Αυξάνει την παραγωγή 

Μειώνει την 

ανάγκη για χρήση 

φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 

Το Huwa-San TR50 αυξάνει 

την παραγωγή, μειώνει τον 

κίνδυνο μόλυνσης

4) Απολύμανση χώρου με νέφωση
Το Huwa-San TR50 απολυμαίνει ολόκληρο το θερμοκήπιο, το συσκευαστήριο, τις αποθήκες και 
οποιοδήποτε άλλο χώρο με τη χρήση εκνεφωτή. 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Αποθηκεύστε το προϊόν στο σφραγισμένο δοχείο στους 10 - 30 ° C σε σκοτεινό μέρος
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Δοχείο  5, 25  kg
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Roam Technology NV , Geleenlaan 24, B‐3600 Genk 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
Κανδηλίδη Α.Ε.  
Λεωφ. Κύμης & Ηλέκτρας 4β, Μαρούσι, 15122, Αττική  
Τηλ: 210 6910311 email: info@candilagro.gr, www.candilidis.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ

Σύνθεση: Υπεροξείδιο του υδρογόνου 49.5% - 49.9%

Χρήση Δοσολογία Διάλυμα Χρόνος επαφής

Καθαρισμός συστήματος 
άρδευσης

20-50 ppm 5 ml Huwa-San / 100 L νερό
Συνεχόμενη ροή (μόνιμη 

παροχή)

Αφαίρεση βιοφίλμ
1-2%

0.2% 

1-2 L Huwa-San / 100 L νερό
100-200 ml Huwa-San/ 100 L 

νερό

1-2 ώρες 

12 ώρες 

Απολύμανση επιφανειών, 
τοίχων, δαπέδων

2-6% 2-6 L Huwa-San / 100 L νερό
60 λεπτά (2%)
5 λεπτά (6%)

Απολύμανση εξοπλισμού / 
εργαλείων

1-2% 1-2 L Huwa-San / 100 L νερό Εμβάπτιση για 1 λεπτό

Απολύμανση σποροφύτων 100-200 ppm
100-200 ml Huwa-San / 100 

L νερό
Εμβάπτιση για 10 

δευτερόλεπτα

Απολύμανση με νέφωση 25% 12.5 L Huwa-San / 100 L νερό
Νέφωση για 

τουλάχιστον 1 ώρα

ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ


